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کــــــــــل حلظــــــــــــه مـــــــــــن االزل الــــی االبــــــــــد بعـــــــــدد مـــــا احـــــــــاط بـه علمــک هم العـــــــــن ابا الشـــــــــــرور و اتباعـــــــــــــه یف 
ّ
الل

سؤال: غسل جنابت را به تأخیر می انــدازم و حمام رفتن برایم سخت است 
البته تا قبل از قضاشدن نماز، غسل را انجام می دهم؟

جواب: قرار است که این فرد با جنابت نماز نخواند و خدا همین مطلب را از او می خواهد، و طوالنی 
نماندن در حال جنابت خیرات و برکاتی دارد که این فرد از آن محروم می شود. این که در روایت آمده 
غسل جنابت امانت خداست، همین است، امانت خدا این است که این غسل انجام بشود و با آن 
 نماز بخواند، بعضی ها بی مباالتی می کنند و این غسل را انجام نمی دهند و کم کم نماز را هم ترک
 می کنند، کسی که این طوری است کم کم عقب می رود.  اما این که گفته اند به خودی خود مستحب 
است چون بــرای نماز واجــب می شود و اصال امر غسل بــرای نماز اســت. یکی از اصحاب حضرت با 

جنابت نزد امام معصوم آمد، حضرت فرمود با این حال پیش ما نیائید.

یک نکته دیگر را هم اضافه کنم:

  دوستان بنا را در همه امور بر اساس فقه بگذارند نه براساس عرفان، نه بر اساس اخالق، بر اساس فقه بگذارید؛ 
بر اساس فقه یعنی چه؟ بر اساس فقه این است که االن من می خواهم نجاستی را از روی دستم پاک 
گر  کنم ببینم حکم فقهی آن چیست، مثال در تخم مرغ خونی پیدا شد فتوای مرجع من این است که ا
به هم زده شد و دیگر خونی دیده نشد بخورید، این فقه است، این را اخالقی نکنم، نیایم عرفانیش 
کنم و بگویم نمی شود خورد، احتیاط های این طوری درست نکنم، مگر این که باز احتیاطی باشد که 
خود فقیه گفته باشد.  پس بنای ما در زندگی براساس فقه است مثال در نجاست و پاکی گفته شده که 
اگر شما دیدی جائی ادرار است برای شما نجس است، اما به کسی که ندیده الزم نیست اطالع دهید، 
فقه این است، اخالق و عرفان شما را از فقه دور می کند. متعبد به فقه باشید یعنی اگر چهارچوب فقه 
را پذیرفتی و عمل کردی وظیفه ات را انجام داده ای، اخالق ما هم بر اساس فقه است به این معنی 
که فقیه به ما می گوید انجام این کار مستحب است یا احتیاط واجب است این می شود اخالق، ولی 
از خودت چیزی درست نکن. مثال در ماه مبارک رمضان شخصی نمی تواند روزه بگیرد فقه می گوید 
روزه نگیر، ولی اخالق و عرفان می گوید ادب اجازه نمی دهد این همه انسان حتی بچه ها روز می 
گر بچه ها روزه می گیرند و قتی من   گیرند پس من هم باید روزه بگیرم! اما بیان فقه این است که  حتی ا

نمی توانم، اجازه روزه گرفتن ندارم. 
فقه ریاضی است دو دو تا چهارتاست، یک مرجع می گوید این عمل این جوری باید انجام شود، تمام 
شد، مثل دو دو تا چهارتای ریاضی است شما هم ریاضی برخورد کن. فالن موضع خونی بوده اآلن 
رنگ خون روی آن است رنگ خون پاک است و نجس نیست، گرچه خود خون نجس است. جنابِت 
 روی لباس را شسته اما آثار آن مثل شوره باقی است شارع می گوید این پاک است. در استبراء از منی
 ) برای اینکه یقین کنیم منی در مجرا باقی نمانده ( باید ادرار صورت گیرد تا یقین به نبود منی در مجرا 
گر  گر فردی مواظبت کرد و ادرار نیامد وپس از آن رطوبتی  دید حکم به منی نکند،ولی ا حاصل شود، اما ا
مرجع گفته بود که باید به هر نحوی ادرار بیاید قبول می کردیم. ما باید وارد فقه شویم، فقه دو دو تا 
گر دو دو تا چهارتای فقه را قبول کردیم مطمئن باشیم شیطان حریف ما نیست، جایی  چهارتاست ا

شیطان حریف ماست که از فقه فاصله می گیریم.

خواستن از خدا، نوعی خداشناسی

ًة ِفی ِعَباَدٍة َو َفَراغاً ِفی زََهاَدٍة َو ِعلْمً ِفی اْسِتْعَمٍل َو َوَرعاً ِفی إِْجَمل« ٍد َو آلِِه َو اْرزُْقنی ِصحَّ »اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

 )دعای 20 صحیفه ی سجادیه/ مکارم اخالق/فراز27(

»خداوندا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا تندرستى ده كه تو را پرستش كنم و آسايش عطا كن تا دامن از 

جهان در چينم و علم مرا با عمل همراه فرماى و پرهيزگاريم را با ميانه روى قرين مناى.«

عمده ترین بخش خداشناسی، همین ارتباط و خواسنت از خداست، یعنی انسان هر قدر به درگاه خداوند برود، توحیدش 

قوی تر می شود. از خدا بخواهید وقتی امام زمان-عجل اللّه تعالی فرجه الرشیف- به شهر شام ترشیف می آورند، شام هامن 

جایی باشید که حرضت می روند. از خدا بخواهید یاری کند که یتیم داری کنید یا به فقرا رسیدگی کنید. از خدا بخواهید 

موفق شوید حسینیه و مسجد بسازید. از خدا بخواهید که بتوانید نسل مومن تربیت کنید. از خدا بخواهید به شام علم 

مفید دهد. این اشتها در شام سبب می شود به نحوی این خواسته ها مستجاب شود، اگر برای شخص شام مستجاب نشود، 

شاید برای نسل شام مستجاب شود.

»َو َفَراغاً ِفی زََهاَدٍة« یعنی در این دنیا از مشغله ها بیرون بیاییم و فراغ بال پیدا کنیم. زهد به معنای آخرتی زندگی کردن 

در دنیاست. خیلی ها در مسجد که جای زهد است از دنیا صحبت می کنند. فراغ بال چیز با ارزشی است به این معنی که 

انسان هیچ همی نداشته باشد. مثال فردی یک سال فکر می کند فالن چیز را بخرد، هنوز هم نخریده است؛ یک نفر هامن 

چیز را دارد، بدون این که چیزی از آخرتش کم بشود؛ این را هم باید از خدا خواست. »َو ِعلْمً ِفی اْسِتْعَمٍل« خداوندا به 

من علمی عطا کن که آن را به کار ببندم نه این که آن را یدک بکشم. یک نفر، حامِل بار است و یک نفر، حامِل علم، »َمَثُل 

بُوا ِبَئايَِت اللَِّه  َو اللَُّه ال يْهِدى  لُوا التَّْوَراَت ثمَّ لَْم يْحِملُوَها كََمَثِل الِْحَمِر يْحِمُل أَسَفاَرا  ِبْئس َمَثُل الَْقْوِم الَّذیَن كَذَّ الَّذیَن ُحمِّ

الَْقْوَم الظلِمیَن« »َمثَل كساىن كه ]عمل به [ تورات بر آنان بار شد ]و بدان مكلّف گرديدند[ آن گاه آن را به كار نبستند، 

همچون َمثَِل حامری است كه كتاب هايى را بر پشت مى كشد. ]وه [ چه زشت است وصف آن قومى كه آيات خدا را به 

دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه منى منايد.« ) جمعه/5 (. تورات چه قدر باارزش است؟ اما فردی که فقط آن را حمل 

کند و تورات در وجودش عمل نکند، حامل است. »َو َوَرعاً ِفی إِْجَمل« خداوندا! به من ورعی عطا کن که باعث زیبایی 

من بشود و مرا زینت دهد.

عاقبتی نیکو و شایسته

ْن فی َجمیعِ أَْحَوالی َعَملی« ْل إَِل بُلُوغِ رَِضاَك ُسُبلی َو َحسِّ ْق فی َرَجاِء َرْحَمِتَك أََملی َو َسهِّ »اَللَُّهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك أََجلی َو َحقِّ

)دعای 20 صحیفه ی سجادیه/ مکارم اخالق/فراز28(

»خداوندا، عمر من با عفو خود به پايان بر و آرزويم را با اميد به رحمت خويش مقرون دار و راه مرا در رسيدن به 

خشنوديت آسان گردان و در هر حال كه هستم كار من نيكو كن.«

»اَللَُّهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك أََجلی« خدایا! عاقبتم را طوری بگردان که عفو تو در پایان عمر شامل حامل شود. آخرین لحظات مرا 

ْق فی َرَجاِء َرْحَمِتَك أََملی« خداوندا! امیدم را از آن چه از رحمت تو امید داشتم،   ببخشی و بعد از این دنیا بروم. »َو َحقِّ

ْل إَِل بُلُوغِ رَِضاَك ُسُبلی« بعضی ها دستشان را از پشت رسشان می آورند و غذا می خورند، زندگی هایشان  نا امید مکن. »َو َسهِّ

سخت است. خداوند برای بعضی ها آسان خواسته است، یعنی در وجودشان این قدر برای امور دیگر آسانی می بیند که 

ْن فی َجمیعِ أَْحَوالی َعَملی« چه اشکالی دارد همه ی اعامل ما خوب  منی پذیرد برای امور خودش در سختی باشند. »َو َحسِّ

و مبارک باشد؟ چه کسی گفته است ما حتام باید کاری را خراب کنیم؟ چرا باید وقتی گذشته را بررسی می کنیم بدی و 

نااهلی در آن باشد؟ دعا کنیم و از خدا بخواهیم با بهرتین عمل ها و به بهرتین شکل در راه درست قرار گیریم.

امام خمینی رحـمه الّل علیه:
والعصر ان االنســـان لفی خسر. عصر، انسان 

کامل اســـت. امام زمان است یعنی 
عصـــاره همه  موجـــودات، 

قسم به عصاره همه ی 
موجودات یعنی 

قســـم بـــه 
انسان 

مقام معظم رهبری حفظه الّل:
ــد  ــتیم، بایـ ــان هسـ ــام زمـ ــر امـ ــه منتظـ ــا کـ مـ
امـــام  حکومـــت  کـــه  جهتـــی  در 
ـــد  ـــکیل خواه ـــان؟جع؟ تش زم
ــروز را  ــی امـ ــد، زندگـ شـ
در هـــمن جهـــت  
بســـازیم و بنا 

کنیم.   

غد  یـریه
نشـریه داخـلی هیئت حجـت ابن الحسـن  شـــماره - 94

ْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْوِلَياِئك   ِهيِد َصاَلًة َكِثيَرًة تاَمًة َزاِكَيًة ُمَتَواِصَلًة ُمَتَواِتَرًة ُمَتَراِدَفًة َكَأْفَضِل َما َصلَّ يِق الشَّ دِّ َرى الصِّ ْرِض َو َمْن َتْحَت الثَّ ِتَك َعَلى َمْن َفْوَق اْلَ ِقيِّ َو ُحجَّ ِقيِّ النَّ َماِم التَّ َضا اْلُمْرَتَضى اْلِ ُهَم  َصِل  َعَلى  َعِلِي  ْبِن  ُموَسى  الرِّ  اللَّ

کامل.
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علت بد بختی ما این است که یا اهل شکر نیستیم و یا توبه نداریم و یا سوال و 
درخواست از خدا نداریم.

د ؛ بعد 
ّ
اولین مرحله ی والیت، والیِت پدر بر فرزند است ؛ دوم شوهر بر زن ؛ بعد مرجع تقلید بر مقل

والیت حاکم فقیه ؛ بعد والیِت ائمه؟مهع؟ ؛ بعد والیِت رسول اهّلل و بعد از آن والیِت خوِد خدا

زیارت عاشورا دانشگاه کامل انسان سازی است . کسی که زیارت عاشورا می خواند به 

کامل ترین مراحل تکامل می رسد.

خدای متعال برای امتحان ما در ِگِل و خلقت ما از خباثت دشمنان اهل بیت علیهم السالم 
استفاده کرده است و این گل خبیث، ما را اذیت می کند و می خواهد که خود را نشان دهد و 

 تنها راه رهائی از آن لعن است وگرنه خود به خود نمایان می شود و به سبِب لعن، قفل 
می شود .و بدانید! هر لعنی که می کنید آن طیِن خبیِث موجود در طینت ما را از بین می َبَرد.

 هرکس تکّبر دارد  امامش شیطان است. 

"اتقوا اللّه" یعنی خودت را برای خدا حفظ کن.

گرفتن نور از نماز مانند گرفتن نور از آب است و مقدمات فراوانی نیاز دارد ولی گرفتن نور از 

اباعبداللّه×  مانند گرفتن نور از خورشید است

اصل را در خانواده تربیت قرار دهید و اصل تربیت، والیت و تواضع است. بنظر من تمام والیت 

تواضع است. و تمام طاغوت تکبر است.

شخصی درباره ی آیه "إما شاکراً و إما 
کفــوراً " از امیـرالمؤمنین×پرسید: 
کسانی که شما را در آینده نخواهند 
دیـــد، چگونــه بدست شــما هدایـت 
خواهند شد؟ حضرت فرمودند : واللّه 
من هر روز سه مرتبه خودم را و والیتم 

را به ایشان عرضه می کنم .  

نوشیدنی های مختلف درست شده 
ولی نمی توان آن را با آب مقایسه کرد؛ 
این همه انواع غذاها ولی نمی توان آن 
را با نان مقایسه کرد؛ هیچ چیز جای 
آب و نان را نمی گیرد . مردم تشنه 
اند ؛ فقط روایت و قال الباقر و قال 
الصادق می تواند آن ها را سیراب کند .

7

عمده ترین بخش خداشناسی درخواست از خداست. یعنی انسان هرچقدر 
باال تر از زیارت امام زمان× رضایت آن حرضت است.دوستان بنا را در همه ی امور بر اساس فقه بگذارند نه عرفان و اخالق.بیشتر به درگاه خداوند رفت و آمد کند، توحیدش قوی تر می شود.

اگـــر حجـــت خـــدا را بـــا تمام 
خصوصیاتش نپذیریم، نوری 
که قرار است بوســــــیله ی آن 
خـــداونـــد متعــال دیــده شـــود 
در قلــب ما قــــــرار نمی گیرد.

امــــــــری کــــــه خــــداونــــــد 
بوســـیله ی آن وجـــود مـــادی 
مـــا را محـــل پذیـــرش معنـــا 
و  والیـــت  دهـــد  مـــی  قـــرار 
امامـــت حجـــت خداســـت.

وقتـــی نـــور امـــام در وجـــود 
فردی تابید ایمـــان و ظرف 
دریافـــت  بـــرای  وجـــودش 
آنچـــــــه در غیـــــــــب اســــــت 
لیاقـــت  پیــــــدا مـــی کنـــد.

ٍد َو  ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ َاللَّ

ًة ِفی  آِلِه َو اْرُزْقنی ِصحَّ

ِعَباَدٍة َو َفَراغًا ِفی َزَهاَدٍة

اگـــر فقـــه را قبـــول کردیـــم 
مطمئـــــن باشــــــیم شـــــیطان 
شـــد. نخواهـــد  حریفمـــان 

ــشــگــاه  ــورا دان ــ ــاش زیــــــارت عــ
ــازی اســـت .  کــامــل انــســان سـ
ــورا  ــاش کــســی کـــه زیـــــارت ع
مــی خــوانــد بــه کــامــل ترین 
ــد. ــی رسـ ــکــامــل مـ ــل ت ــراحـ مـ

ــهَ    ــُه التَّْي ــُه اللَّ ــاِدٍق أَلْزََم ــْن َص ــَماعٍ َع ــِر َس ــهَ  ِبَغْي ــنْ  َدانَ  اللَّ ــِد اللَِّه×َم ــو َعْب ــاَل أَبُ َق

ــرِك   ــَو ُمْش ــُه َفُه ــُه اللَّ ــِذي َفَتَح ــاِب الَّ ــِر الَْب ــْن َغْي ــَماعاً ِم ــى َس َع ــِن ادَّ ــاِء  َو َم ــى الَْفَن إِلَ

جهت انتقادات و پیشنهادات با  09127480053 تـمــــاس حاصل فرماییــــد.

:

فعالیت های هیئت

پرسش 
و پاسـخ



منبــر

گر فردی برای یک ساعت از والیت دست بکشد ایمان او از  چشم پوشی کند. ا
بین می رود و کارش تمام می شود. 

 
عالم منتظر حجت خداست

نه من و شما، بلکه همه هستی منتظر است. ما به خاطر این که امام را  پذیرفته ایم و نور او در 
قلب ما قرار گرفته در زمان غیبت از ایمانمان کم نمی شود. هستی از این نور محروم است ولی 
خداوند می خواهد این کسری را برای هستی جبران کند از آن جایی که جهان هنوز استعدادی 

برای قبول نور معصوم ندارد ظهور به تاخیر افتاده.
قال الصادق؟ع؟ پیش روی ماست ولی باز هم به سراغ منابع غربی می رویم

ــور امــام در قلب مــا تــابــیــده اســت لکن مــا بــه درســتــی از آن بهره   متاسفانه بــا وجــود ایــن کــه ن
 نمی گیریم، این منبع پر فیض را داریــم و باز به ســراغ کتابهای روانشناسی و جامعه شناسی 
می رویم. قال الصادق پیش روی ماست ولی باز هم به سراغ منابع غربی می رویم، خداوند متعال 
 با پذیرش نور والیت  که در نزد امام به ودیعه گذاشته خود را معرفی کرده است.حضرت فرمود:  
”بنا ُعرف اهّلل“ یعنی اعتقادی که شما به خدا داریــد، همان توحیدی است که پیامبر اکرم به 
پیروانش تعلیم می داد؛ ما با این که به محضر هیچ معصومی شرفیاب نشده ایم لکن خداوند 
آن را به برکت نور امامت در ُکنه وجود ما قرار داده است. درکی که ما از توحید داریم هیچ کسی 
ندارد؛ اصال برای کسی هم قابل توصیف نیست. درک ما از نبوت و امامت نیز همین گونه است 

همه درس ها و کالس ها هم چیزی بجز یک تذکر برای ما نیست.

وظیفه مومن در زمان غیبت
حاال که معلوم شد کانون هدایت، نور والیت است پس باید این نور را در وجود خود افزایش 
گر این طور شد سلطنت خدا در وجود ما ایجاد  دهیم تا جایی که بر همه چیز غلبه پیدا کند که ا
می شود: ”اهّلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور“ وظیفه من عمل به هر چیزی 
است که باعث شود این نور در وجود من تقویت شود. مثل خواندن زیارت عاشورا و سالم دادن 
بر اباعبداهّلل یا زیارت جامعه که می گوید ”السالم علیکم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة... و 
خزان العلم و...عناصر االبرار“. زیارت امام رضا ویا شرکت در مجالس روضه و رفتن به جمکران 

و خواندن نماز و پیمودن راه درست و...همه و همه در همین مسیر است.

تنها مساله ای که  نور والیت را از ما دور می کند
 آن چیزی که این نور را به خاموشی می کشاند فقط گناه است: ”دائکم ذنوبکم و دوائکم االستغفار“، 
در منطقه ای فردی به محضر امام زمان ؟ع؟ شرفیاب می شود، حضرت به او میفرمایند: شما به نیابت 
از من به فالن امامزاده برو و از جانب من زیارت بخوان، آن فرد عرض کرد: آقا شما که تا اینجا آمده اید 
 چرا خودتان به زیارت نمی روید؟ حضرت فرمودند: آن قدر در این محل معصیت زیاد شده که من

 نمی توانم در آن راحت تنفس کنم!  حجت خدا معصیت را نمی پسندد. چرا؟ چون تنها مساله ای که  
نور والیت را از ما دور می کند معصیت است. البته باب توبه همیشه باز است و هیچ کسی نباید فکر 

کند که توبه اش پذیرفته نمی شود که این  همان حرف شیطان است.
فردی مشروب خورده بود در مسیر به موسی بن جعفر ؟ع؟ برخورد کرد و از خجالت رو به دیوار کرد، 
حضرت پشت سر فرد گناهکار ایستادند و دستی به شانه او زدند و فرمودند:حتی اگر چنین گناهی از شما 
سر زد، باز هم از ما رو بر نگردانید. یا مثل ابولبابه که برای توبه کردن خود را به ستون بسته بود، وقتی 

 پیغمبر اکرم صلوات اهّلل علیه با خبر شدند. فرمودند: ای کاش بجای این که خود رابه ستون  
می بست نزد ما می آمد.
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لکن هیچ کس به این دعوت لبیک نگفت واگر هم کسی پذیرفت پس از 
مدتی عهد شکنی کرد لذا دوباره انسان در جاهلیت اولی ماند.

زمینه ای جدید برای هدایت
پس از آن خدای متعال زمینه دیگری برای ایجاد این قابلیت در بشر فراهم کرد و یک ظرف مادی 
) که به اعتقاد برخی بزرگان خصوصا عالمه طباطبایی، بنا بر آنچه از روایات فهمیده می شود 
همین قلب صنوبری در حال تپش است ( این استعداد را پیدا کرد که مورد عنایت قرار گیرد و محل 
معنا بشود وهمین مغز محل عقل می شود، همین گوش محل سمع و همین چشم محل بصیرت 
میشود. چگونه این اتفاق می افتد؟ امری که خداوند می خواهد به وسیله آن وجود مادی را محل 
گر در وجود ما  پذیرش معنی قرار دهد همان والیت است، امامت حجت خدا و ولی خداست که ا
شکل گرفت، قابلیت پذیرش معنا را پیدا می کند و اال اگر حجت و ولی خدا را با همه خصوصیاتش 
نپذیریم آن نوری که قرار است بوسیله آن خداوندمتعال دیده شود در این قلب قرار نمی گیرد. لذا 
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید؛ "یؤمنون بالغیب" و امام؟ع؟ تفسیر می کند که یؤمنون 
به امام زمان �. پس مطلبی که باعث می شود این ظرفیت در وجود انسان ایجاد شود واین 
قلب صنوبری مادی جام جهان نما شود، پذیرش والیت و امامت است. اگر والیت حجت خدا در 

قلبی رسوخ کرد، تمام استعداد برای پذیرش غیب حاصل شده  است.

نور امام درخشنده تر از خورشید
امام باقر؟ع؟ فرمودند: به خدا قسم نور امام در قلب مومن، درخشنده تر از نور خورشید در وسط 
آسمان است. خداوند در سوره نور می فرماید: "اهّلل نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکوة"، 
ل نوِرِه" به این معناست که میشود آن نور در وجودی 

َ
گر به تفاسیر مراجعه کنید می بینید "َمث ا

مادی قرار بگیرد، تمثال و آنچه که از این سنخ است را بیان می کند، این نکته خیلی عجیب است.

امام× مثال نور خداوند
 ”اهّلل نور“؛)خداوند نور است( اما   ما به ”َمَثُل نوِره“ توجه می کنیم؛ »َمَثل نوِرِه«)مثل نور پروردگار (
 در کجاست؟ خداوند نور آسمانها و زمین است؛ در این تردیدی نیست؛ اما ما به آن دسترسی 
ل نوِرِه“)پروردگار(  است. به این مثال دقت 

َ
نداریم. آن چیزی که ما به آن دسترسی داریم ”َمث

کنید؛ از مراحل اولیه تولید برق که در کارخانه و با ترانسفورماتورهای قوی، تا بیاید به کنتور و سیم 
های برق موجود در منزل، هیچکدام برای ما کارآیی ندارند تا لحظه ای که این برق وارد المپ 

می شود ونور افشانی می کند و مورد استفاده ما قرار می گیرد. 

تجلی نور الهی در مشکوة ) زهرای مرضیه (
امام صادق؟ع؟  فرمودند: منظور از مشکوة در این آیه حضرت زهرا سالم اهّلل علیها است، این 
 فاطمه زهراست که میتواند نور الهی را در خود نگه دارد و به وجود امام حسن و امام حسین�
منتقل کند، نکته اینجاست ایــن نورکه در وجــود امــام قــرار دارد تنها با پذیرش والیــت حجت 
یتها یضیء"؛ به جایی میرسد که شما دیگر شیشه  خداست که به وجود ما منتقل می شود. "یکاد ز
های موجود در چلچراغ را نمی بینید، نزدیک است روغنی که داخــل این چراغدان است نور 
افشانی کند، یعنی آنقدر این قابلیت  در این روغن باال است که دیگر خودش تأللو پیدا میکند. 

منظور از "نوٌر علی نور" هم در این آیه 14 معصوم؟مهع؟ هستند.

نور امام × در قلوب مومنین
نتیجه اینکه "یهدی اهّلل لنوره من یشاء" یعنی همان نــوری که واسطه ارتــبــاط بشر با 

پروردگار است از وجود امام معصوم ؟ع؟ بی کم و کاست در وجود ما راه پیدا می کند و بواسطه 
نور معصوم ؟ع؟ است که این وجود مادی ما امور معنوی را درک می کند و با عالم معنا مرتبط 

می شود.

دوران غیبت دوران هدایت نورانی
در زمان غیبت خدای عز وجّل  علم و آداب امام را به صورت نور، مستقیما در قلوب مومنین وارد 
می کند بنابر این دیگر نیازی به دیدن امام و علم آموزی از او نیست. در کدام قلب؟ قلبی که نور 
امام  را پذیرفته است. هزار سال است که حجت خدا رفته است اما مردم تغییر نکرده اند چرا 
 مردم عوض نمی شوند؟حضرت قسم خورد و فرمود : و اهّلل ما غّیب اهّلل حّجته طرفة عین، اگر خدا

 می دانست غیبت امام زمان به اندازه یک چشم به هم زدن در ایمان مردم  لطمه می زد هرگز 
امام را غایب نمی کرد، علت غیبت امام زمان ؟ع؟ چیست؟ چون غیبت حضرت هیچ تاثیری 
در هدایت و گمراهی نــدارد چرا که خداوند متعال همان ادب و علم امــام  معصوم ؟ع؟ را به 
میزان استعداد افراد  در قلوب جاری میکند، و شاگردانی مثل آیت اهّلل بروجردی یا شیخ مفید و 
بحرالعلوم و سید بن طاووس تربیت میشوند،و این افراد به واسطه تأللو همان  نور است که به 

این جایگاه رسیدند.

حرم اهل بیت: کانون نور الهی
در آیه بعد بیان میکند "فی بیوت اذن اهّلل أن ترفع" یعنی کانون این نور در خانه هایی است که محل 
 حضور ائمه اطهار؟مهع؟  است، مثل حرم مطهر امام رضا؟ع؟، خداوند اجازه داده است که هر کسی

 با ورود به این خانه ها بتواند از این نور بهره مند شود و مراحل ترقی را طی کند.

نقطه نورانی
فردی به محضر امام باقر ؟ع؟ رسید و عرض کرد: ما برای  تبلیغ  دین به مناطق مختلفی رفتیم، اما هر چه 
کردیم مردم هدایت  نمی شدند و گوش شنوا نداشتند. حضرت فرمود: خودت را بی جهت به زحمت 
 انداخته ای! عرض کرد: من برای تبلیغ دین خدا رفتم. حضرت فرمود: خیر این طور نیست؛ باید صبر

 می کردی تا نقطه ای  نورانی از اعتقاد به ما در دل آنها پیدا می شد و بعد از آن  تو آن نقطه ی  نورانی  را پر رنگ 
می کردی  و از معارف ما برایشان میگفتی تا قلب آنها روشن شود و هدایت شوند. شما برای گوش و قلبی، 

از معارف حرف زدی که آمادگی نداشته و مثل سنگ سخت بوده است. 
چرا پیروان پیامبر مرتد شدند؟ آیا نمازخوان نبودند؟ چون از آن نور در قلب آنها خبری نبود. 
گر نماز خاصیتی دارد و به روح انسان جال می دهد به این جهت است که به واسطه این  عزیزان! ا
نور تعالی پیدا کرده است؛ این همان نور والیت است که به نماز معنا داده، لذا  حضرت فرمود 

ما باطن نماز هستیم! 

یک چشم بهم زدن بدون والیت؟!!!
فــردی عــرض کــرد کــدام یک از فــروع دیــن مهم تر اســت: نماز، روزه، خمس، تولی، تــبــری،...؟ 
حضرت فرمود: اگر یک هفته نماز به دلیل عذر شرعی خوانده نشود ضرری به اصل ایمان نمی زند 
گر نماز اهمیتش بیشتر بود پس  نخواندن آن در یک هفته،  و شخص از هدایت دور نمی شود، ا

برای ایمان مضر بود. جهاد و روزه و خمس و امر به معروف ونهی از منکر هم به همین ترتیب 
است... اما مومن با هیچ عذری حتی برای یک لحظه هم نمی تواند از والیت ما 
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مـــا بـــه ایـــن علت که امام زمان ؟ع؟ را پذیرفتـــه ایم و نور او در قلب ما 
قرار گرفته در زمان غیبت از ایمانمان کاســـته نمی شـــود.

 اگر والیت حجت خدا در قلبی رسوخ کرد، تمام 
استعداد برای پذیرش غیب حاصل شده  است.

حجت خدا معصیت را نمی پسندد. چرا؟ چون تنها 

مسئله ایی که نور والیت را از ما دور می کند گناه است.
اگرحجت و ولی خدا را با تمام خصوصیاتش نپذیریم نوری که قرار است 

به وسیله ی آن خداوند متعال دیده شود در  قلب ما قرار نمی گیرد.

ه الرحمن الرحیم
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برای ارتباط با عالم معنا زمین گیر هستیم
در وجود ما هیچ سنخیتی برای معنویت و ارتباط با عالم معنا و حقایق ومعرفت نسبت به خداوند 
متعال وجود ندارد. چرا که این گرایش به ماده و عالیقی که به دنیا از کانال شهوت و غضب در 
 وجود ما شکل گرفته و نفس امــاره و خواسته های طبیعی موجود در ما این اجــازه را نمی دهد
 که به سمت عالم معنا گرایش پیدا کنیم و با آن ارتباط داشته باشیم  در نتیجه ما برای برقراری 

ارتباط با عالم معنا زمین گیر هستیم و راه به جایی نداریم.

قتل االنسان ما اکفره
فرض کنید شما بخواهید کسی را صدا بزنید، صدای شما به کجا میرسد؟ بخواهید ببینید، شما 
فقط ماده را می بینید، بخواهید درک کنید، درکی به جز امور مادی اطرافتان نخواهید داشت 
اگر چیز دیگری هم باشد تخیل است. لذا وقتی خداوند در قرآن با انسان روبــرو میشود همین 
 عبارات را به کار می برد )قتل االنسان ما اکفره؛ ان االنسان لفی خسر؛ خلق االنسان هلوعا؛
یم( همه جای قرآن در رابطه با انسان این اصطالحات بکار رفته است پس ما   ما غرک بربک الکر

اوال هیچ استعدادی برای استفاده ازمعنویات نداریم.

خلقتی جدید: فتبارک اللّه احسن الخالقین
 حاال قرار است این استعداد در ما ایجاد شود. در کدام قسمت وجود ما این استعداد راه پیدا می کند؟
 این قلب صنوبری که ماده است، و در آن چیزی به جز خون نیست، مغز انسان که قابلیتی جز اینکه 
بفهمد در اطرافش چه می گذرد ندارد و از درک امور معنوی و غیبی ناتوان است پس ناکارآمد 
است. خب، حاال قرار است درهمین وجود مادی و سست و همین َعَلقه و ُمضغه  شرایطی به 
وجود آید )ثم انشأناه خلقا آخر( که به اعتبار آن یک خلقت احسن به وجود آید، خداوند عز وجل 
در قرآن می فرماید: فتبارک اهّلل احسن الخالقین، در این آیه خداوند از خود تعریف نکرده است 
 بلکه اتفاقا از مخلوق تعریف می کند و می فرماید بهترین خلقت صورت گرفته است چرا که
 در وجود انسان استعدادی قرار داده است تا که بر خالف موجودات دیگر که تنها می توانند با 

عالم ماده سر وکار داشته باشند بتواند با عالم معنا نیز ارتباط برقرار کند.

پاسخ منفی بشریت به دعوت انبیاء
 وجود خدای متعال یک فرستنده قوی است اما گیرندگی انسان ضعیف است لذا ارتباط قطع 
است. قرار شد پیامبران بیایند و زمینه اتصال انسان را به عالم غیب فراهم کنند و اخبار غیبی را 
به گوش انسان برسانند، ولی با انبیاء نیز این اتفاق نیفتاد، حضرت نوح )علی نبینا وآله السالم(
چقدر مردم را به سوی خدا دعوت کرد، قرآن میگوید مردم نه تنها به او گوش ندادند بلکه از او فرار 
می کردند، حضرت موسی )علی نبینا وآله السالم( کلیم خدا بود، مردم گوساله پرست شدند، 

عیسی )علی نبینا وآله السالم( را شریک و پسر خدا قرار دادند، پیامبراکرم احکام خدا را 
آورد، تبلیغ کرد و خدا را معرفی نمود، تا استعداد ارتباط با خدا در انسان ایجاد شود 
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